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Strana č. 1 - Identifikace povinné osoby
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ ODPRZ_PNEU

Výběr Řádné/Doplněné
hlášení
Vykazovaný rok

<xsd:element name="radneDoplneneHlaseni"
type="RadneDoplneneHlaseniTyp" />
<xsd:element name="rok" type="RokTyp" fixed="2017" />

Výběr typu ohlašovatele evidenční číslo

1
2

<xsd:complexType name="ProvozovnaOdpRzPneuTyp">
<xsd:element name="evidencniCislo" type="EvidencniCisloOdpRzPneuTyp" />

Evidenční číslo povinné
osoby

<xsd:element name="evidencniCisloPovinneOsoby"
type="EvidencniCisloPneuPOTyp" />

Evidenční číslo
provozovatele kolektivního
systému

<xsd:element name="evidencniCisloProvozovatele"
type="EvidencniCisloPneuKSTyp" />

Ohlašovatel

<xsd:element name="ohlasovatel" type="OhlasovatelOdpProdTyp" />

Evidenci vyplnil

<xsd:element name="hlaseniVyplnil" type="ZpracovatelTyp" />

Poznámky

<xsd:element name="poznamky" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0" />

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Obecná definice common_2017.xsd1.
Uvede se ohlašovací rok 2017.
Evidenční číslo povinné osobě a kolektivnímu
systému přiděluje Ministerstvo životního
prostředí. Pokud si evidenční číslo nepamatujete,
naleznete tuto informaci přímo v „Seznamu
povinných osob“, který je veden na internetových
stránkách ministerstva.
Evidenční číslo PO: 12 znaků ve tvaru: - pořadové
číslo zápisu (5 míst) / poslední dvojčíslí
kalendářního roku - PCZ (například 00001/14PCZ). Obecná definice
F_ODP_common_2017_1.xsd2.
Evidenční číslo KS: 12 znaků: - písmeno "K" a
pořadové číslo zápisu (4 místa) / poslední dvojčíslí
kalendářního roku - PCZ, (například K0001/14PCZ). Obecná definice
F_ODP_common_2017_1.xsd.
Uvedou se základní identifikační a adresní údaje.
Rozsah údajů se liší v závislosti na typu osoby.
Obecná definice common_2017.xsd a
F_ODP_common_2017_1.xsd.
Uvede se identifikace uživatele ISPOP, který bude
notifikován ze systému ISPOP o stavu hlášení.
Obecná definice common_2017.xsd.
Obecná definice common_2017.xsd.

Common_2017.xsd je definice popisující společná pole všech formulářů ohlašovaných prostřednictvím ISPOP. Definice je proto zveřejňována v samostatných dokumentech.
F_ODP_common_2017_1.xsd je definice popisující společná pole formulářů agendy odpady. Definice je z tohoto důvodu zveřejňována v samostatných dokumentech.
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Tabulky č. 1 a č. 2
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ ODPRZ_PNEU

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Tabulky č. 1 a č. 2

<xsd:element name="tabulka1a2">

Tabulka č. 1 a č. 2 může být v hlášení uvedena
vždy pouze jednou.

Tabulka č. 1 - množství pneumatik uvedených na trh a způsob nakládání se zpětně odebranými pneumatikami
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ ODPRZ_PNEU

Množství pneumatik uvedených
na trh v tunách
Celkové množství zpětně
odebraných pneumatik (tuny)

<xsd:element name="mnozstviPneumatikUvedenychNaTrhVTunach"
type="xsd:decimal" />
<xsd:element
name="celkoveMnozstviZpetneOdebranychPneumatik">

- obec

<xsd:element name="obec" type="xsd:decimal" />

- průmysl

<xsd:element name="prumysl" type="xsd:decimal"/>

- obchod

<xsd:element name="obchod" type="xsd:decimal"/>

Celkem

<xsd:element name="celkem" type="xsd:decimal"/>

Úroveň zpětného odběru (%)

<xsd:element name="urovenZpetnehoOdberu" type="xsd:decimal"
/>

Množství odpadu převedené z
minulého roku - převod ze skladu
k 31. prosinci předchozího roku
C00
Způsob nakládání se zpětně
odebranými pneumatikami (tuny)

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz
jiný vysvětlující dokument

Uvede se množství v tunách. Nezáporné číslo, max. 3
desetinná místa.
Uvede se množství v tunách. Nezáporné číslo, max. 3
desetinná místa.
Uvede se množství v tunách. Nezáporné číslo, max. 3
desetinná místa.
Uvede se množství v tunách. Nezáporné číslo, max. 3
desetinná místa.
Součet polí „obec“ + „průmysl“ + „obchod“. Uvede se
množství v t. Nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa.
Vypočte se dle platné legislativy. Procentuální podíl
celkové hmotnosti pneumatik sebraných v rámci
zpětného odběru k celkové hmotnosti pneumatik
uvedených touto osobou na trh v daném roce.

<xsd:element name="prevodZeSkladuK31ProsinciPredchozihoRoku"
type="xsd:decimal" />

Součet množství uvedených u způsobu nakládání C00
v tabulce č. 2. Uvede se množství v tunách. Nezáporné
číslo, max. 3 desetinná místa.

<xsd:element
name="zpusobNakladaniSeZpetneOdebranymiPneumatikami">

-
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- opětovné použití (N8, N15)

<xsd:element name="opetovnePouziti" type="xsd:decimal"/>

- materiálové využití (R3, R4, R5,
R9, R11, N1, N7, N10, N17)

<xsd:element name="materialoveVyuziti" type="xsd:decimal"/>

- energetické využití (R1)

<xsd:element name="energetickeVyuziti" type="xsd:decimal"/>

- odstranění spalováním (D10)

<xsd:element name="odstraneniSpalovanim" type="xsd:decimal"/>

- jiný způsob nakládání

<xsd:element name="jinyZpusobNakladani" type="xsd:decimal"/>

- zůstatek na skladu k 31. prosinci
vykazovaného roku (R13, D15,
N5)

<xsd:element
name="zustatekNaSkladuK31ProsinciVykazovanehoRoku"
type="xsd:decimal"/>

Součet množství uvedených u způsobu nakládání XN8
a XN15 v tabulce č. 2. Uvede se množství v tunách.
Nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa.
Součet množství uvedených u způsobu nakládání XR3,
XR4, XR5, XR9, XR11, XN1, XN7, XN10, XN17 v tabulce
č. 2. Uvede se množství v tunách. Nezáporné číslo,
max. 3 desetinná místa.
Součet množství uvedených u způsobu nakládání XR1
v tabulce č. 2. Uvede se množství v tunách. Nezáporné
číslo, max. 3 desetinná místa.
Součet množství uvedených u způsobu nakládání XD10
v tabulce č. 2. Uvede se množství v tunách. Nezáporné
číslo, max. 3 desetinná místa.
Součet množství uvedených u způsobu nakládání
jiného způsobu nakládání v tabulce č. 2. Uvede se
množství v tunách. Nezáporné číslo, max. 3 desetinná
místa. Lze využít kódy nakládání s odpady podle
tabulky uvedené v příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001
Sb., kromě kódů R2, R6, R7, R9, R10, D1, D2, D3, D4,
D5, D8, D12, N2, N9, N13, N14, N18.
Součet množství uvedených u způsobu nakládání
XR13, XD15, XN5 v tabulce č. 2. Uvede se množství
v tunách. Nezáporné číslo, max. 3 desetinná místa.

Tabulka č. 2 - způsob nakládání s odpadními pneumatikami
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ ODPRZ_PNEU

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný vysvětlující
dokument

1 záznam - řádek

<xsd:element name="tabulka2Seq" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">

Tabulka č. 2 musí obsahovat alespoň 1 řádek.

Způsob nakládání

<xsd:element name="kodZpusobNakladani"
type="LongStringTyp"/>

Musí odpovídat kódu způsobu nakládání z číselníku nakládání s odpady.
Každý kód nakládání je s daným partnerem uveden pouze jednou.
Kontrola jedinečnosti partnera v položkách IČO, IČZÚJ a číslo provozu.
Obecná definice common_2017.xsd.
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Předané množství (t)

<xsd:element name="predaneMnozstvi"
type="xsd:decimal"/>

Partner

<xsd:element name="partner" type="PartnerOdpRzTyp"
minOccurs="0"/>

Uvádí se celkové množství odpadů podle jednotlivých způsobů nakládání
uvedených ve sloupci 1 a partnerů uvedených ve sloupci 3, jimž byl odpad
předán (sloupec Partner). Bilančně se součet všech množství uvedených
ve sloupci 2, předaných všem partnerům pro jeden způsob nakládání,
musí rovnat množství uvedenému v tabulce č. 1 pro tento způsob
nakládání. Množství se udává v tunách (nezáporné číslo, max. 3 desetinná
místa).
Uvede se identifikace partnera, a to u každého kódu nakládání s výjimkou
kódů A00, XN60, XN63, XN5, XR13, XD15, XN50, XN53 a C00. U kódů XN7,
XN17, BN6 a BN16 může být partner pouze zahraniční osoba, u ostatních
kódů je možný typ partnera pouze firma. Obecná definice v
F_ODP_common_2017_1.xsd.

Tabulka č. 3 - Přehled samostatných příloh roční zprávy – struktura řádku
Pole či sekce ve formuláři

Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ ODPRZ_PNEU

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo odkaz jiný
vysvětlující dokument

Přehled požadovaných příloh roční
zprávy – struktura řádku

<xsd:complexType name="Sekce3Typ">

-

Seznam míst zpětného odběru odpadních <xsd:element name="priloha1"
pneumatik
type="Sekce3PrilohaTyp" minOccurs="0" />

Seznam obcí, se kterými má provozovatel
kolektivního
systému
uzavřenou
písemnou smlouvu podle § 38 odst. 6
zákona o využití systému sběru a třídění
komunálních odpadů stanovených obcí
Oznámení změny údajů uvedených při
zápisu do Seznamu povinných osob nebo
čestné prohlášení, že nedošlo ke změnám
těchto údajů

Pokud povinná osoba nebo provozovatel kolektivního
systému, zveřejňuje a průběžně aktualizuje seznam míst
zpětného odběru, stačí uvést pouze informaci o tom, kde a
jakým způsobem je tento seznam zveřejněn. Jinak je nutné v
příloze uvést kompletní a aktuální seznam míst zpětného
odběru.. Povolený formát doc, docx, xls, xlsx.

<xsd:element name="priloha2"
type="Sekce3PrilohaTyp" minOccurs="0" />

Povinná osoba může na základě písemné dohody s obcí
využít ke splnění své povinnosti systém sběru a třídění
komunálních odpadů stanovený touto obcí. Povolený formát
doc, docx, xls, xlsx.

<xsd:element name="priloha3"
type="Sekce3PrilohaTyp" minOccurs="0" />

Povinná osoba zapsaná v Seznamu povinných osob je
povinna oznámit ministerstvu změnu údajů předložených
podle § 38b odst. 3. V případě, že nedošlo ke změně údajů
předložených podle § 38b odst. 3, povinná osoba do přílohy
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Seznam povinných osob, se kterými
provozovatel kolektivního systému
uzavřel smlouvu o společném plnění

<xsd:element name="priloha4"
type="Sekce3PrilohaTyp" minOccurs="0" />

Přehled hospodaření provozovatele
kolektivního systému ve struktuře výkazu
zisku a ztráty podle zákona o účetnictví s
uvedením nákladů a výnosů souvisejících <xsd:element name="priloha5"
se zajišťováním plnění povinností type="Sekce3PrilohaTyp" minOccurs="0" />
povinných osob, se kterými provozovatel
kolektivního systému uzavřel smlouvu o
společném plnění

Jiné přílohy

Komentář
Samostatná příloha roční zprávy: Náklady
a výnosy související se zajišťováním

<xsd:element name="priloha6"
type="Sekce3PrilohaTyp" minOccurs="0" />
<xsd:element name="komentar"
type="NonEmptyMultilineStringTyp" minOccurs="0"
/>
<xsd:element name="samostatnaPrilohaRocniZpravy"
minOccurs="0">
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uvede čestné prohlášení, že nedošlo ke změnám těchto
údajů. Povolený formát doc, docx, PDF.
Uvádí pouze osoba, které bylo vydáno oprávnění k
provozování kolektivního systému podle § 38d zákona.
Seznam povinných osob bude obsahovat údaje minimálně v
rozsahu § 38b odst. 8 písm. a) a b) zákona, včetně
přiděleného evidenčního čísla povinné osoby zapsané v
Seznamu. Povolený formát doc, docx, xls, xlsx.
Požadovanou přílohu předkládá pouze provozovatel
kolektivního systému, který zajišťuje společné plnění
povinností povinných osob podle § 38a odst. 3 písm. b)
zákona. Přehled hospodaření provozovatele kolektivního
systému za uplynulý kalendářní rok se připojí k roční zprávě i
tehdy, jestliže dosud nebyla účetní závěrka provozovatele
kolektivního systému ověřena auditorem a schválena k tomu
příslušným orgánem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Postačí, pokud je
tento přehled zpracován ve struktuře výkazu zisku a ztráty
podle zákona o účetnictví, který je součástí účetní závěrky
provozovatele kolektivního systému. Dále se připojí tabulka s
uvedením nákladů a výnosů souvisejících se zajišťováním
plnění povinností povinných osob, se kterými provozovatel
kolektivního systému uzavřel smlouvu o společném plnění
podle uvedeného vzoru. Povolený formát doc, docx, PDF.
Jako příloha může být uveden například komentář
charakterizující hlavní problémy s plněním povinnosti
zpětného odběru pneumatik, případně jiné komentáře ke
zprávě. Komentář je možné uvádět i v níže uvedeném okně
„Komentář“. Povolený formát doc, docx, xls, xlsx, PDF.
Volné textové pole. Obecná definice common_2017.xsd.
Přílohu vyplňuje pouze provozovatel kolektivního systému,
který zajišťuje plnění povinností provozovatele podle § 38c

6/7

plnění povinností povinných osob, se
kterými provozovatel kolektivního
systému uzavřel smlouvu o společném
plnění

<xsd:element name="soubor" type="FileDataTyp" />

zákona. Povinné pole. Povolený formát xls, xlsx. Obecná
definice common_2017.xsd.

Tabulka č. 3 - Přehled samostatných příloh roční zprávy – struktura sloupce
Příslušný název elementu v xsd šabloně F_ ODPRZ_PNEU

Popis pole včetně automatizovaných kontrol obsahu nebo
odkaz jiný vysvětlující dokument

Přehled požadovaných příloh
roční zprávy – struktura sloupce

<xsd:complexType name="Sekce3PrilohaTyp">

Popis jednotlivých příloh k roční zprávě
zpracovávané povinnou osobou v oblasti
zpětného odběru pneumatik podle § 38 odst. 10
zákona.

Označení přílohy

<xsd:element name="oznaceni" type="MediumStringTyp" minOccurs="0"
/>

Obecná definice common_2017.xsd.

URL

<xsd:element name="url" type="ExtraLongStringTyp" minOccurs="0" />

Vyplní se URL (jednotná adresa zdroje), pod
kterým lze najít umístění příslušných dokumentů
nebo informací, tj. Seznam míst zpětného odběru
pneumatik. Obecná definice common_2017.xsd.

Soubor

<xsd:element name="soubor" type="FileDataTyp" minOccurs="0" />

Obecná definice common_2017.xsd.

Pole či sekce ve formuláři
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